
 مشخصات فردي
 سيروس نام

زاده نصراله نام خانوادگي

استادیارسمت

  مدارک تحصيلي

  ١٣٧٢کارشناسی تاریخ از دانشگاه شيراز  •

  ١٣٧۶های باستانی از پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  کارشناسی ارشد فرهنگ و زبان •

  ١٣٨۴های باستانی از دانشگاه تهران  دکتری فرهنگ و زبان •

  ها  کتاب

  تاليف

تبارشناسی ساسانی، از آغاز تا هرمز دوم، پژوهشکده زبان و گویش سازمان ميراث فرهنگی، صنایع  نام  •

  ١٣٨۴گری، دستی و گردش

  ١٣٨۵های پهلوی کازرون، نشر کازرونيه،  کتيبه •

ها و  شناسی، کتيبه راهنمای ادبيات کتيبه ایرانی وانيرانی، با همکاری حميد رضایی صدر، پژوهشگده زبان •

  ١٣٨۶: متون

  ترجمه

ریکا گيزلن، پژوهشکده زبان و گویش سازمان : چهار سپاهبد ساسانی بر اساس شواهد مهرشناسی، نوشته •

  ١٣٨۴دستی و گردشگری،   ميراث فرهنگی، صنایع

  ویراستاری

فرامرز نجد سميعی، سازمان ميراث : رابرت گوبل، ترجمه: مهرهای ساسانی تخت سليمان، نوشته گل •

  ١٣٨۵فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، 

  گردآوری

  ١٣٨۴نامه دکتر محسن ابوالقاسمی، به همراه عسگر بهرامی، انتشارات هرمس،  یشت فرزانگی، جشن •

  مقاالت

  تاليف

ی  ی مجله ی مجله ی مطالعات تاریخی، ضميمه نامه ، فصل»شناسی و حکومت شاهپور بابکان، نسب •

  ١٣٨۴ی ادبيات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد،  دانشکده

  ١٣٨٣، بهار۶پژوهشگاه ميراث فرهنگی، ش  ی نامه ، فصلنامه»ساسان خودای و ساسان ایزد •

پژوهشگاه ميراث   ی نامه ، فصلنامه»تبریز -مستندسازی و قرائت مهرهای ساسانی موزه آذربایجان شرقی •

  ١٣٨٣ی زبان و کتيبه، ، ویژه۶ی شماره  فرهنگی، ضميمه

  ١٣٨١، ٣۴ -٣٣، اثر، ش»د کازرونآبا کتيبه پهلوی سنگ مزار دهکده حسين •

، ٨پژوهشگاه ميراث فرهنگی، ش  ی نامه ، فصلنامه»آن در شوشتر  گزارشی از دخمه ساسانی و کتيبه« •

  ١٣٨٣بهار

  ١٣٨٠، ٢٢، شماره پياپی٣، ش۶پارسی، سال  ، نامه»١ -های یادبودی و سنگ مزار پهلوی ساسانی کتيبه« •

  ١٣٨٠، ۶، ش۶پارسی، سال  ، نامه»٢ -اسانیهای یادبودی و سنگ مزار پهلوی س کتيبه« •



  ١٣٨٠، ٢٣، شماره پياپی۴، ش۶ی پارسی، سال ، نامه»ی نویافته پهلوی کتيبه« •

، سال ۴ایران باستان، ش  با محسن جاوری، نامه» ناز سميرم مزارنوشته نویافته به پهلوی ساسانی از چشمه« •

  ١٣٨١دوم، شماره دوم، 

سروش پير مغان، یادنامه جمشيد سروشيان، به کوشش کتایون مزداپور،  :، در»کتيبه سنگ مزار تل اسپيد« •

١٣٨١  

زن و فرهنگ، مقاالتی در بزرگداشت : ، در»مزدا و رمز قابليت آب ها، همسران اهوره ستایش اهورانی« •

  ١٣٨٢زاده،  یکصدمين سال تولد مارگارت ميد، به کوشش محمد ميرشکرایی و عليرضا حسن

  ١٣٨١، ١، ش٧پارسی، سال  ، نامه»٣ -سنگ مزار پهلوی ساسانی های یادبودی و کتيبه« •

، با مهدی رهبر، نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگی، شماره »گزارشی از دخمه ساسانی و کتيبه آن در شوشتر« •

  ٩٢-٩١. ، صص١٣٨٣، پایيز ٨

شماره  ،١٣٨۴، نامه پژوهشگاه، تابستان »شهر کتيبه پهلوی ساسانی مشکين: ای دیگر خاموشی کتيبه« •

  ٢۵-٢٠.صص) ١٣٨۵چاپ (،١١

  ١٣٨٧، نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگی، »زنان درباری در کتيبه کعبه زردشت« •

، فصلنامه مطالعات و تحقيقات تاریخی، تاریخی مشهد، شماره »شخصيت تنسر در دوره ساسانيان آغازین« •

  ١۵۶-١۴٣. ، صص)١٣٨٨چاپ (١٣٨۶، تابستان١۶

  ١٣٨٧بدرالزمان قریب، طهوری،  نامه دکتر ، جشن»کتيبه ابنون« •

تبارشناسی و مقامات و مناصب در کتيبه شاهپور بر کعبه زردشت و کتيبه نرسی در  بررسی ساختاری نام« •

  ١٣٨-١٢٧.صص ١٣٨٩ ٢١-٢٠. ، فصلنامه پازند سال ششم ش»پایکلی

  )زیر چاپ(پژوهی، دانشگاه الزهرا  ، مجله زبان»مواجهه ایران و روم بر اساس کتيبه شاهپور بر کعبه زردشت« •

، مجله دانشکده ادبيات و علوم انسانی »گودرز گيو یا گودرز اردوان: بازنگری بر کتيبه اشکانی سرپل ذهاب« •

  )زیر چاپ(دانشگاه تهران 

  )زیر چاپ(، با مهرداد حاتمی »تر و کتيبه پهلوی آناستودان صخره ای دره کالک شوران شوش« •

، پژوهشنامه خليج فارس، دفتر سوم، به کوشش عبدالرسول »ی فارسی باستان خارک نگاهی دیگر به کتيبه« •

  ١٢٨ -١١٧. ، صص١٣٩٠نيا، خانه کتاب،  خيراندیش و مجتبی تبریز

شناخت، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات  بان، ز)١٥کازرون ( مزاری دیگر از کازرون، کتيبه بخنگ  کتيبه سنگ •

  )زیر چاپ( فرهنگی

کتيبه شاهپور بر کعبه زردشت، اسناد : شناسی به مثابه سندشناسی، نونمه مود مطالعه اهميت کتيبه •

  ٣١٤-٣٠٧.صص ،١٣٩٠، زمستان ٤بهارستان، سال اول، شماره 

  ترجمه

  ١٣٧۶کتر مهرداد بهار، یاد بهار، یادنامه د: ، در»بی بی شهربانو، آب ناهيد« •

پرادز اکتار شروو، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، : ، نوشته»های پارسی ميانه های خاص ساسانی بر کتيبه نام« •

  ١٣٧٨، ٢، ش٣س

مهر در ایران و هند باستان، مجموعه : ولفگانگ لنتس، در: ، نوشته»کارکردهای اجتماعی ميثره ایرانی باستان« •

  ١٣٨۴مقاالت، 



  )زیر چاپ(، فيليپ هویسه، در کتاب ادبيات ایران باستان، زیر نظر دکتر ژاله آموزگار »يبه ای ایرانیادبيات کت« •

  ها ها و پروژه طرح

های ایرانی ميانه ساسانی  گيری از کتيبه نماینده سازمان ميراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در قالب •

  ١٣٨٣هاروارد به نمایندگی دکتر محمدرحيم شایگان، با همکاری دانشگاه ) کتيبه ۴۵(در فارس و کرمانشاه 

  های عيالمی ایذه گيری از کتيبه قالب •

  نی و گودرز در سر پل ذهاب کرمانشاه های آنوبانی گيری از کتيبه قالب •

  ها ها و کنفرانس ی مقاالت در همایش ارائه

کتيبه نویافته و منحصر بفرد به  معرفی دو: ، با عنوان١٣٨١خرداد  ٣٠ -٢٧شناسی،  نخستين همایش بنياد ایران •

  خط پهلوی ساسانی در سميرم و قرائت یک نام خاص ساسانی بر روی یک مهر ساسانی

روابط ایران و هند در دو دوره تاریخی ، مشترک با : آباد هند، با عنوان دومين همایش روابط ایران و هند در اهللا •

  ١٣٨۴آزیتا افراشی، 

بازنگری بر کتيبه اشکانی «با عنوان ١٣٨۶ها و متون  شناسی، کتيبه نخستين همایش ملی پژوهشکده زبان •

  ».گودرز گيو یا گودرز اردوان: سرپل ذهاب

  بررسی و نقد کتاب، گزارش علمی و یادبود

  ١٣٨٣، ٨های پارسی، فصلنامه نامه پژوهشگاه ميراث فرهنگی، ش سرحدات شرقی روم و جنگ •

  ١٣٨١، ۶٣ریکا گيزلن، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، ش: ساسانی، نگارش -ربسکه مسی ع •

های دیگر،  داستان گرشاسب،تهمورس و جمشيد گلشاه و متن) ١:های فرهنگ و زبان ایرانی باستان پژوهش •

، ٣٣نامه دیوید نيل مکنزی، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، ش جشن) ٣های زندگی مانی  بازمانده) ٢کتایون مزداپور 

  ١٣٧٩تير 

  ١٣٨٠، آذر ۵٠گاهان و طریقه مشرقی در تفسير آن، دکتر بابک عاليخانی، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، ش •

سپيده دم امپراتوری هخامنشی، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، ) ٢شناسی غرب ایران، فرانک هول،  باستان) ١ •

  ١٣٨١، ۶٠ش

  ١٣٨١، ۵٢ -۵١گاهانی، کتاب ماه هنر، ش ای از متون راهی تازه در فهم گذشته، تفسير تازه •

  گفتگو

  ١٣٨۴، ١، ش٩یشت فرزانگی، گفتگو با دکتر محسن ابوالقاسمی، کتاب ماه ادبيات و فلسفه، س •

  ١٣٨١، دی ۶٣گفتگو با تورج دریایی، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، ش •

کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، کوه خواجه، مهمترین پرستشگاه زردشتيان سيستان در گفتگو با سرور غنيمتی ،  •

  ١٣٨٢، ۶٧ -۶۶ش

  ١٣٨٣، دی ٨۵تمدن شهر سوخته در گفتگو با سيدمنصور سيدسجادی، کتاب ماه تاریخ و جغرافيا، ش •

  پيشينه آموزشی

  )شناسی کارشناسی باستان(مدرس در دانشگاه آزاد مرودشت  •

  )شناسی همگانی ربان(دانشگاه پيام نور، کارشناسی ارشد  •

  )رشته ایرانشناسی(بنياد ایرانشناسی، کارشناسی ارشد  •

  )گرایش ایران باستان(دانشگاه فردوسی مشهد، کارشناسی ارشد  •



  )زبانشناسی همگانی(دانشگاه الزهرا کارشناسی ارشد  •

  تدریس

تاریخ  تاریخچه زبان های ایرانی، فرهنگ و تمدن ایران باستان، شناخت خطوط ایران باستان، ادیان ایران باستان، •

  ایران باستان بر اساس روایات ملی

  پيشينه اجرایی

  مدیر گروه زبانهای باستانی و متون کهن پژوهشکده ربان و گویش پژوهشگاه سازمان ميراث فرهنگی •

  عضو کميته تدوین شناسنامه ميراث معنوی •

  المعارف دفاع مقدس عضو کميته تدوین دایره •

  ها جوائز و نشان

  ١٣٨٧هران پژوهشگر برتر در استان ت •

  ١٣٨٥پژوهشگر نمونه سازمان ميراث فرهنگی  •


